
Norsk Vorstehhundklubb o/a 

Referat fra styremøte 30/11-2017 

 Tilstede: Ove, Arne, Ranveig og Britt 

 Forfall: Monica, Berit, Bjørn og Kristin 

 

Møtet handlet først og fremst om planlegging av årsmøtet som avholdes på 4K-gården, tirsdag 5. 

desember kl. 19.00.  

• Monica ble kontaktet fra møtet, for å legge ut på nett, innkalling til årsmøtet, årsberetning, 

to innkomne saksforslag og innstilling til nytt styre. 

• Ranveig printer ut saksdokumenter til møtet, samt handler inn til bevertning og tar med 

vaffeljern. 

• Styret vil foreslå Bjørn som ordstyrer til årsmøtet. 

• Styret møter en time før årsmøtet starter. Da vil også regnskap bli lagt frem med revisors 

beretning, samt budsjett for det kommende året. 

• O/A sin høyeste utmerkelse, gullrypa, vil bli delt ut på årsmøtet, og vinner vil bli kunngjort 

der. 

Avlsrådet 

• Alle distrikter er invitert til å gi tilbakemelding til avlsrådet, om hvilket mål avlen skal ha. 

• Det legges ut spørreskjema på nettsiden, som alle kan svare på. 

Jaktprøver 

• FKF har henvendt seg til hovedstyret i NVK, fordi de mangler papirer på apportprøver som 

o/a har arrangert. Alle papirer er innsendt innen fristen, og sendt inn på nytt på forespørsel. 

Camp Villmark 

• O/A ønsker å fremme en sak om at hovedstyret bør bidra med støtte til dette 

arrangementet, siden det medfører en del kostnader, og o/a representerer NVK generelt i 

dette arrangementet. 

DM vinter 

• DM vinter blir arrangert hvert år i Uvdal, og det er Bjørn som har hatt ansvaret og sørget for 

at det er blitt så vellykket. Selv om Bjørn nå går ut av styret, har han likevel sagt seg villig til å 

stå for arrangementet i 2018.  

Dressur kurs 

• Dressurkurset har blitt avlyst de to siste årene pga. lite påmelding. Styret vil likevel tilby kurs 

etter påske i 2018, men starte tidligere å informere om det. Britt vil ta ansvaret for kurset. 

 

Referent: 

Britt Schibbye 

 


